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Instituições portuguesas reforçam posição 
na Europa na área da economia de partilha 

A
ssiste-se a um boom do novo 
nodelo económico conhecido por 

economia de partilha, ou economia 
colaborativa, o qual apresenta grandes 
potencialidades não só para empre-
sas, mas também para consumidores. 
Foi, nesse sentido, que a Comissão 
Europeia, através do programa Cosme, 
lançou a várias entidades que atuam na 
Europa, com a chancela da Enterprise 
Europe Network, o desafio de ajuda-
rem empresas e empreendedores a tira-
rem proveito das oportunidades criadas 
pela economia de partilha, através de 
um programa-piloto com um orçamen-
to dedicado de dois milhões de euros. 
O objetivo era o de identificar platafor- 

mas colaborativas já existentes e ajudar 
as PME a explorar o potencial daquele 
modelo económico, atendendo ao atual 
contexto regulatório a nível europeu. 
Enquanto parceiros da Enterprise 
Europe Network, o CEC/CCIC -
Câmara de Comércio e Indústria do 
Centro e o INESC Tec - Instituto 
de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência 
responderam, através de dois consórcios 
europeus distintos, ao desafio, tendo 
visto os seus projetos integrarem a lista 
dos cinco que, a nível europeu, foram 
objeto de financiamento. 
O EU-GIVE, representado em Portugal 
pelo CEC/CCIC, tem corno objeti- 

vo a divulgação e consciencialização 
do potencial da economia de partilha 
e a preparação dos empreendedores 
para melhor gerirem os desafios que os 
novos modelos de negócio associados 
àquela economia aportam. 
Por sua vez, o TouriSMEshare, cuja 
participação portuguesa é garantida 
pelo INESC TEC, destina-se a apoiar 
PME, empresas sociais, ou outras enti-
dades que explorem ou pretendam 
vir a explorar modelos de negócio 
baseados na sharing economy, espe-
cificamente no setor do turismo e 
do património cultural imaterial, em 
quatro países (Portugal, Espanha, Itália 
e Bulgária). ■ 


